
بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

420000 182 1000 گیوا فرشاد رادوند آیا حمایت از زندانیان، تکرار جرم را کاهش می دهد؟ 1

320000 120 1000 راز نهان ؛ علیرضا حدیثی ویدا شمس نصرتی (نگاهی بر سبب شناسی اعتیاد)اعتیاد مرگ آرزوها  2

350000 82 500 سنجش و دانش ؛ فراته قائم پناه تاج آبادی بهزاد پارسائی اعتیاد و ابعاد شخصیت و سبک های دلبستگی 3

350000 62 500 سنجش و دانش ؛ فراته قائم پناه تاج آبادی بهزاد پارسائی اعتیاد و سالمت روان 4

350000 204 500 سنجش و دانش الزامات تامین مسکن گروه های کم درآمد در فرآیند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری مشهدمریم کاموسیان 5

24 200 نیلوفران ؛  حائری ؛ محمدباقر ایزدی ؛ مسعود مینوئیان ؛ رضا گوهرشاد عطااله مقدمی الزامات و مالحضات پدافند غیر عامل موسسات مالی و بانک ها در برابر تهدیدات تروریستی و خرابکاری 6

42 200 الزامات و مالحضات پدافند غیرعامل در حفاظت فیزیکی مراکز حیاتی، حساس و مهم در برابر تهدیدات تروریستی مرکز مطالعات و تدوین دکترین و آیین نامه های فنی و مهندسی سازمان پدافند غیرعاملنیلوفران 7

900000 388 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکده بیمه1000 سیدمرتضی حسینی:؛ مترجم مجتبی کاتب:؛ مترجم میشل نیلور انقالب فناوری در صنعت بیمه 8

650000 288 200 طحان گستر مهشید قربانیان چگونه فضاهای امن طراحی کنیم؟: بازخوانی امنیت در فضاهای شهری 9

750000 464 770 شیرازه کتاب ما مرجان نمازی:؛ مترجم سوسن کی احمدی:؛ مترجم فاطمه غالمرضاکاشی:؛ مترجم لیال طباطبایی یزدی:؛ مترجم امیرحسین سادات:؛ مترجم مرتضی چرخ زرین:؛ مترجم یاسر باقری:؛ مترجم رضا امیدی:؛ مترجم ؛ فرانسیس جفری کستلز کریستوفر پیرسون بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه 10

350000 192 500 سنجش و دانش عباداله اسماعیلی بررسی سیستمی رسیدگی به پرونده های قتل در آگاهی های تهران 11

350000 138 500 سنجش و دانش کامبیز برجاس بررسی نهاد نظارت الکترونیکی بر بزهکاران در حقوق ایران 12

750000 548 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا1000 ؛ وحید عضدی ؛ افشین خسروکیاشهری مهدی کیانی:؛ مترجم علیرضا کولیوند:؛ مترجم رضا پارسایی:؛ مترجم ؛ دینش موهان گیتام تیواری (نقلیه ایمن تر   وسایل    ، ها  جاده    ، شهرها   ساخت)برنامه ریزی حمل و نقل و ایمنی ترافیک  13

350000 118 500 سنجش و دانش بهینه سازی پارامترهای فلوتاسیون سرب اکسیدی معدن آهنگران با هدف دستیابی باالترین تر از متالوژیکیسعید قاسمی 14

790000 352 200 (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران)پژوهشکده بیمه  ؛ علی محمد مصدق راد محسن رنجبر:؛ مترجم محمدصادق الحسینی:؛ مترجم ؛ استیسی مک مارو پولی. ؛ مارک وی هووارد کنروتر بیمه و اقتصاد رفتاری، تصمیم گیری بهتر در صنعتی که نشناخته ایم 15

190000 162 100 ماهواره ؛ حمیدرضا نانکی ؛ بهروز ارسطو مصطفی عابدزاده (کارآمدی سنجش از دور)پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی  16

420000 168 1000 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ نعیم غفاری هشجین مرتضی صفری پدافند غیرعامل 17

350000 80 500 سنجش و دانش مهسا خواجه زاد پیشگیری از اعتیاد در کودکان و نوجوانان 18

380000 138 1100 قانون یار ایرج جلیلیان تاثیر بحران اقتصادی بر افزایش جرایم 19

350000 98 500 سنجش و دانش سحر فاطمی تجاوز به عنف در نهاد خانواده 20

750000 258 موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش200 ؛ راضیه صابری حسین میرمحمدصادقی تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم 21

550000 298 1000 زرنوشت ؛ اکبر بخشی نیا حسن زائری لطف:؛ مترجم شیرکو بهمنی:؛ مترجم ؛ آلون مورگان ؛ میک مک کورمیک ؛ سارا متیو جانت سدن بررسی مسائل پیچیده در عمل: توسعه حرفه ای در مددکاری اجتماعی 22

380000 142 1000 آفتاب گیتی علی حاجی کاظم آسیب شناسی سیاست گذاری دولتی: تکدی گری 23

550000 216 500 آرون داریوش غفاری جامعه شناسی اعتیاد 24

1E+06 464 500 پیک اندیشه آموزگار رضاعلی محسنی جامعه شناسی مسایل و آسیب های اجتماعی 25

850000 326 1100 کتاب سرا آزاده عسگری:؛ گرافیست عباس اکبر جهان و جهاندار 26

650000 322 1000 آموزشی تالیفی ارشدان ایمان رمضانی چگونه ستاره فروش بیمه عمر شویم 27

350000 228 500 سنجش و دانش راحله صفوی روانشناسی اعتیاد 28

340000 108 100 پادینا فاطمه رضازاده روانشناسی طالق و خیانت زناشویی 29

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

430000 164 500 موجک ؛ محسن پورخسروانی محمدرضا ایروانی محمدآبادی روش تحقیق در مددکاری اجتماعی 30

300000 76 500 ناقوس فاطمه کالنتر (منطق)روش مندی پرورش  31

300000 136 جامعه شناسان،روش شناسان1000 مهین شیخ انصاری رویکرد درمانی شبکه روابط اجتماعی در اعتیاد 32

480000 178 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکده بیمه300 ؛ لیلی نیاکان احمد صالح نژاد قلعه جوقی:؛ مترجم دومینیک بکرز مبانی و مفاهیم کاربردی در کسب و کار؛ از مرگ و میر تا ترازنامه: ریاضیات آکچوئریال برای بازنشستگی 33

360000 180 1000 رویان پژوه ؛ سعید متانی ؛ فرهاد جباری ؛ رضا حبیبی ساروی ؛ میرداود سیدی وحید حسینی جناب ریسک بالیا 34

390000 136 500 موجک حجت اله ملکوتی شاد سازمان های مردم نهاد و مدیریت بحران 35

360000 108 500 نقش آفرینان طنین بابکان ؛ مجید درویشی ؛ محسن علیئی مهدی زارع ده آبادی سرپرست ترخیص محصول 36

68 1000 پوشش گستر زینب حمیدی فر  چکیده سخنرانی ها و مقاالت: ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه 37

500000 272 200 گروه علمی شریف هیلتون. ؛ آ آیدا فائقی نیا:مترجم شیشه های کالکوژنیدی برای اپتیک مادون قرمز 38

550000 252 1000 رابو محمدعلی یوسفی فرار به سوی تاریکی 39

250000 136 1000 دادآفرین لیال لطیفی پورسیاهکلرودی فرزند خواندگی 40

1E+06 108 1000 تیمورزاده نوین محدثه شاهرودی:؛ زيرنظر ؛ مراد رحیمی ؛ آرزو خاکسار ؛ مرضیه پیاده کوهسار الهام حیدری چگنی "راهنمای جامع اعتباربخشی بیمارستانی"فرهنگ ایمنی بیمار  41

530000 144 100 (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران)پژوهشکده بیمه  ؛ فربد خانی زاده سعید عباس نژاد:؛ مترجم آنتونال کاپی یلو فناوری و صنعت بیمه بازسازی دورنمای رقابتی 42

210000 112 1000 ندای کارآفرین میترا بندانی گروه درمانی در معتادین وابسته به مواد افیونی 43

500000 296 550 آوند دانش ؛ مریم حسین نژاد سمیه انصاری:؛ مترجم روبرتو ساویانو گومورا 44

38 100 (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران)پژوهشکده بیمه  ؛ عزیز احمدزاده لیلی نیاکان:؛ زيرنظر وحید ماجد:تهیه كننده افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش ها و راهکارها: مجموعه توصیه های سیاستی بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه 45

250000 154 200 فن آوران ؛ امید جابری ؛ مریم فیض عارفی محسن پورصادقیان مجموعه سواالت جامع ایمنی و آتش نشانی 46

220000 136 200 فن آوران ؛ حمیدرضا شعبانی ؛ امید جابری محسن پورصادقیان مجموعه سواالت حفاظت پرتویی و رادیولوژی 47

350000 242 500 سنجش و دانش سیدمحمدامین نوربخش (ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی)مجموعه مقاالت  48

698 100 (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران)پژوهشکده بیمه  "افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش ها و راهکارها"مجموعه مقاالت بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه  49

576 شرکت انتشارات فنی ایران1000 ؛ ترانه طاهری محمدرضا افضلی:؛ مترجم برگ. ؛ لینداآر گیفت. ؛ نانسی وای ؛ مری کاترین هیگر هاسن زال. ؛ دیوید ام ریون. پیتراچ محیط زیست 50

240000 168 100 انتخاب حجت هللا شرقی مخاطرات نواحی روستایی 51

300000 108 500 آرون ؛ مهرآسا کردی ؛ سهیال زارعی ؛ فرشته ایزدی سلمان قادری (راهنمای عملی تجارب مددکاران اجتماعی)مددکاری جامعه ای محله محور  52

285000 288 1000 ندای کارآفرین الهه سبحانی نودشه:؛ مترجم محمد موزرم پور:؛ مترجم شارون دوکا پامر Social work in mental health and substance abuse= مددکاری در سالمت روان و سوءمصرف مواد  53

400000 186 1000 مزینانی ؛ فرین رزاقی کاشانی عباس مزینانی مدیریت هزینه های سرطان در نظام های سالمت 54

700000 168 200 اندیشه عصر ؛ سیده طیبه حسینی ذبیح هللا پیری مرگ خاموش اعتیاد و مواد مخدر 55

350000 92 500 سنجش و دانش زهراسادات الطافی مسئولیت کیفری رسانه ها 56

130000 132 50 ماهواره حمداله قهرمانی فرد مقدمه ای بر علل تصادفات و سوانح جاده ای ایران 57

350000 92 500 سنجش و دانش سیدامیرحسین حسینی مهارت های مدیریت زمان و اثربخشی گروه 58

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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450000 256 50 ماهواره ؛ سیدابراهیم قدسی سهیال مرادی قلعه در وقوع جرم (مجازی)نقش فضای سایبری  59

350000 69 500 سنجش و دانش بهرام مهدیقلی پور نقش والدین و سبکهای هویتی در رابطه با فرزندان بزهکار 60

310000 100 1000 راز نهان ؛ ویدا شمس نصرتی علیرضا حدیثی (با نگاهی بر کنترل فکر و وابستگی به مواد در افراد معتاد)وسوسه های خاکستری  61

400000 88 1000 دانش پژوهان شریف یار علیرضا اجتنابی کالبد شکافی قلب گوسفند 62

170000 78 1000 جامعه شناسان غالمرضا رشیدی:؛ گردآورنده نورهللا شیخ پور:گردآورنده (ویژه مشاوران و مدیران و معلمان و کادر اجرایی مدارس)کتابچه پیشگیری از خودکشی  63

450000 178 1000 پندار روان مریم جاللی کشاورز:؛ مترجم حامد ماه زاده:؛ مترجم رضا فراوانی:؛ مترجم الکساندر میوال رویکردهای چندگانه به موضوع: کودک آزادی 64

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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